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AZ ÖSSZEJÖVETEL CÉLJA

• rövid, leltárszerű áttekintést adni az iskolarendszerű 
minőségügyi oktatásokról 

• felmérni, hogy ki vállal közlemény írást a Minőség & 
Megbízhatóság folyóirat 2017 tavaszi célszámába

Megjegyzés:min. oktatás nagyon gazdag múlt, 

nagyon sok oktatási hely, nagyon sok oktató; 

bocsánat, hogy nem mindenkit kértünk fel,

ma nem mindenki kaphat szót,(nem minősítés!)

de mindenki még küldhet anyagot, és írhat! 

Nem lehet cél a minőségügy oktatásának tökéletesítése!
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ELŐZETES BOCSÁNATKÉRÉS
• Nagyon sokan vagyunk, sok érdeklődő
• Sok fontos előadó
• Sok értékes ember
• Sok érzékeny ember, hiszen az életüket adták a 

minőségügy oktatásáért
• Szervezési ügyetlenségek, figyelmetlenség
• Önkényes sorend, rangsorolás
• Sok jó tanács figyelembe vétele
Szubjektív véleményem
A szervezők jót akartak…
Kérünk most is segítséget!
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ELŐZMÉNYEK

• PHARE-TDQM minőségügyi oktatási anyagok:
27 kötet terve, 17 kötet (Műszaki Könyvkiadó)és több kézirat elkészült,
kb 200(!) fő részvételével együttműködés

• MAB Minőségbiztosítási Tanácsadó Bizottság sok taggal, 
komoly szakmai munka

• Később is az oktatási tapasztalatok megbeszélése: találkozások,
kapcsolatok, (MTESZ, Zrínyi Egyetem, konferenciák) 

• A kapcsolatok csökkentek, többen versenynek tekintették,               
sok helyen az oktatás is gyengült…

• Többen eltávoztak:  Parányi Gyurka (BGE), Koczor Zoli (OE), Pallagi 
Emese, Harmath Jóska, …

• Többen visszavonultak: Kovács Károly (ME)  
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KI, MIT, MENNYIT MONDHAT EL?

• Sokan vagyunk, ezért a felkért előadók

legfeljebb 10 perc, utána bárki röviden,

Az előadók anyaga a honlapra kerül. 

• Bárki, aki akar készítsen anyagot – de csak

az iskolarendszerű minőségügyi oktatásról (!) –

a javasolt felépítésben  egy héten belül, 

akkor az felkerül a honlapra.
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AZ ISKOLARENDSZERŰ MINŐSÉGÜGYI OKTATÁS HELYZETE 

felkért előadók, nem csak a meghívón szereplők!! 

• Drégelyi-Kiss Ágota (Óbudai Egyetem)

• Husti István (SZIE)

• Kovács Zoltán (PE) Veress Gábor (PE)

• Szabó Gábor Csaba (BME) Topár József (BME)

• Szűcs Edit (DE) kimentette magát, írásban 

• Tóth Antal (BGE) Miskolczi Tibor (BGE)

• Turcsányi Károly (MKE)

• Veresné Somosi Mariann (ME)
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NEM TELJES A FELSOROLÁS! 
– akik félreértés miatt kimaradtak

• Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér  (KJF)

• Lendvay Mariann (OE)

• Szvitacs István (PE) 

• …. (SZE)

• …?

és még lehetőség van mások anyagának a

befogadására is!
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AKIKET MÉG MEG KELL EMLÍTENI –
szakterületi minőségügy

• Agrár  - Szabó Imre László (PE Keszthely, 
Szabadka)

• Autóipai - Harazin Tibor (PE, DF, Continental)

• Gyógyszerész – Paál Tamás, Répási János, Veress 
Gábor,..(SOTE)

• Egészségügy – Gödény Sándor (DE)

• Szegedi Egyetem – Fábián Zoltán? …

• Élelmiszeripari  - Győri Zoltán,…

• …
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A MINŐSÉGÜGY OKTATÁSÁNAK 
BEMUTATÁSA

• hol, mikor, milyen létszámmal?

• mi a tartalma?

• mi a szemléleti lényege?

• kik a jelentősebb oktatók?

• milyen tankönyv/jegyzet volt/van hozzá?

• Ha marad idő, akkor mik a főbb tapasztalatok?
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JAVASOLT SORREND

• Drégelyi-Kiss Ágota (Óbudai Egyetem)
• Husti István (SZIE)
• Szabó Gábor Csaba (BME) 
• Topár József (BME)
• Veresné Somosi Mariann (ME)
• Miskolczi Tibor, Tóth Antal (BGE)
………
• Veress Gábor (PE) Kovács Zoltán (PE)
• Turcsányi Károly (MKE)
• Szabó Imre László (PE- Keszthely)
• Harazin Tibor (PE- Continental)
• Hervainé Dr. Szabó Gyöngyvér  (KJF)
• rövid áttekintés  (Harazin Tibor)
• és aki még akar
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